
சங்கீதங்கள் மூலம் ஜெபம்- 30 நாட்களுக்கு. (6 வாரங்கள்) 

அறிமுகம்:  

மனிதகுலம் எப்பபோதும் நிசச்யமற்ற தன்மமமய அனுபவித்து வருகிறது. அது ஒன்றும் 

புதிதல்ல. ஆனோல் ஒவ்வவோரு தமலமுமறயும் தற்பபோமதய நிசச்யமற்ற தன்மம 

முன்வனப்பபோமதயும் விட மிகவும் அழுதத்மோனது மற்றும் தோங்குவது கடினம் என்று 

நிமனக்க விரும்புகிறது. நோமும் இப்படித்தோன் நிமனக்கிபறோம். இந்தத ்தமலமுமறயில் நோம் 

நம் வோழ்வில் சில பயங்கரமோன மோற்றங்கமைக் பகட்டும் போரத்்தும் இருக்கிபறோம். மிகவும் 

ஆபரோக்கியமோனதோக இல்லோத மோற்றங்கை் மற்றும் எல்லோவற்மறயும் விட பயத்தில் 

பிறக்கும் மோற்றங்கை்.  

அறியப்படோத வகோடிய பநோயின் வடிவத்தில் எப்பபோது பசோகம் தோக்குகிறது என்பமத 

அறியோமல், வோழ்க்மக எப்பபோதும் இப்படி இருக்குமோ என்று சமீபத்திய வதோற்றுபநோய் நம்மம 

ஆசச்ரியப்படுத்தியது. யோரும் விடுபட்டதோகத் வதரியவில்மல. அமனவரும் தோக்குதலுக்கு 

உை்ைோகியுை்ைனர.் உலவகங்கிலும் உை்ை பபோர(்கை்) நம்மம பயமுறுத்தியுை்ைது, நமக்கும் 

நமது உலகம் மற்றும் நோடுகைின் நிமல என்னவோகும். அரசோங்கங்கை் வகோண்டு வரும் 

நியோயமற்ற சட்டங்கை், விசுவோசிகமை அரசோங்கபம குறிமவக்கத ் பதோன்றும்பபோது, நம் 

போதுகோப்மப யோர ் கவனிப்பது என்று நம்மமக் குழப்பமமடயச ் வசய்துை்ைது. வலி, 

வதோல்மலகை், பசோதமனகை் மனித குலத்திற்குப் புதிதல்ல, ஆனோல் சமீப கோலங்கைில் அது 

எடுத்திருக்கும் வடிவம் ஏறக்குமறய தோங்க முடியோததோகத ் பதோன்றுகிறது மற்றும் பலமர 

நம்பிக்மகயின்மமயின் விைிம்பிற்குத ் தை்ளுகிறது. பின்னர ் பகை்விகை் வதோடங்குகின்றன. 

ஏன், இதிலிருந்து என்ன நன்மம வரக்கூடும், ஏன் ஓய்வு இல்மல, ஏன் பதில் இல்மல, ஏன் 

மீைவில்மல, ஏன் அதிசயம் இல்மல, மற்றும் பட்டியல் நீண்டு வகோண்பட வசல்கிறது. 

நோம் எந்த தமலமுமறமயச ் பசரந்்தவரோக இருந்தோலும் சரி, பசோதமனகை் மற்றும் 

துரதிரஷ்்டங்கை் எப்பபோதும் நிசச்யமற்ற உணரம்வ உருவோக்கும், பமலும் உறுதிமயத ்

பதடுபவோம்.  

தோவீது பபோன்றவரக்ளும் மற்றவரக்ளும் பல அனுபவங்கமைச ் சந்திக்க கடவுை் 

அனுமதித்தோர.் அவரக்ை் பரிசுத்த ஆவியோனவரோல் வழிநடத்தப்பட்டு, கடவுமை பநோக்கி 

அதிகமோக நகரந்்தனர.் கடவுளுடன் வநருக்கமோக இருப்பதோல், அவரக்ை் மனிதகுல 

வரலோற்றில் மிகவும் உறுதியைிக்கும் மற்றும் பமம்படுதத்ும் சில புத்தகங்கமை 

எழுதியுை்ைனர.் இமவ சங்கீதங்கை் என்று நோம் அறிந்திருக்கிபறோம், பமலும் அமவ பல 

ஊக்கமைிக்கும் மற்றும் பமம்படுதத்ும் பிரசங்கங்கை் மற்றும் வழிபோட்டுப் போடல்களுக்கு 

முதுவகலும்போக உை்ைன. 

அடுத்த 30 நோட்கை்/6 வோரங்கைில், நம் வோழ்வில் நிசச்யமற்ற சூழ்நிமலயில் நோம் 

வசல்லும்பபோது, இந்த சங்கீதங்கைில் சிலவற்மற உற்சோகப்படுத்தவும், மதரியத்மத 

அைிக்கவும் பயன்படுதத்ுபவோம். கடவுை் நோம் வைர விரும்பும் பகுதிகைில் வைரவும் 

வலுவோகவும் இந்த பநரத்மத நம் வோழ்வில் பயன்படுதத்லோம். 

முன்வனப்பபோதும் இல்லோத வமகயில் இந்த அடுத்த 6 வோரங்கை் நமக்கு உதவ பவண்டும் 

என்று பிரோரத்்தமன வசய்பவோம். நோம் ஒவ்வவோரு நோளும் நம் பிதோவோகிய பதவனுடன் ஆழ்ந்த 

உமரயோடலில் நடக்கும்பபோது, பரிசுதத் ஆவியோனவர ் சங்கீதங்கைின் மூலம் நம்மம 

வழிநடதத்டட்ும். 

அடுத்த 30 நாடக்ளுக்கு (6 வாரங்கள்) ஜதாடர ்பின்வருமாறு அமமக்கப்படட்ுள்ளது: 



 

திங்கை் முதல் வவை்ைி வமர. 

வோரம் 1 - கடவுளின் பாதுகாப்பு 

நோை் 1 - சங்கீதம் 91 (கடவுை் ஆபத்தில் உண்மமயோன போதுகோவலர)்  

நோை் 2 - சங்கீதம் 46 (கடவுை் நமக்கு எப்பபோதும் உதவியோக இருக்கிறோர)் 

நோை் 3 - சங்கீதம் 3 (கடவுைின் போதுகோப்பில் நம்பிக்மகயுடன் இருப்பது) 

நோை் 4 - சங்கீதம் 4 (கடவுைின் போதுகோப்பில் மகிழ்சச்ி) 

நோை் 5 - சங்கீதம் 5 (கடவுை் எதிரிகைிடமிருந்து நம்மமப் போதுகோக்கிறோர)் 

 

 

வோரம் 2- கடவுள் - ஒரு நம்பகமான வழிகாட்டி 

நோை் 1 - சங்கீதம் 23 (ஒரு அக்கமறயுை்ை பமய்ப்பன் மற்றும் நம்பகமோன வழிகோட்டி) 

நோை் 2 - சங்கீதம் 27 (இன்மறய உதவி மற்றும் எதிரக்ோலத்திற்கோன நம்பிக்மக) 

நோை் 3 - சங்கீதம் 121 (நம் புனித யோத்திமரயில் கடவுை் நம்மமக் கண்கோணிக்கிறோர)் 

நோை் 4 - சங்கீதம் 34 (நோம் கடவுமை அமழக்கும் பபோது அவர ்பதிலைிக்கிறோர)் 

நோை் 5 - சங்கீதம் 18 (நோம் அமழக்கும் பபோது கடவுை் நம்மம விடுவிக்கிறோர)் 

 

 

வோரம் 3 - கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கான ஆசீரவ்ாதங்கள் 

நோை் 1 - சங்கீதம் 1 (ஒரு கீழ்ப்படிதலுை்ை நபரின் வோழ்க்மக) 

நோை் 2 - சங்கீதம் 119 (மகிழ்சச்ிக்கும் அமமதிக்கும் ஒபர வழி கடவுைின் வோரத்்மதக்குக் 

கீழ்ப்படிவபத) 

நோை் 3 - சங்கீதம் 90 (கீழ்ப்படிதல் வோழ்க்மக நோம் வோழும் விதத்தில் பிரதிபலிக்கிறது) 

நோை் 4 - சங்கீதம் 31 (கீழ்ப்படிதலுக்கு முழு அரப்்பணிப்பு பதமவ) 

நோை் 5 - சங்கீதம் 32 (கடவுைின் வோரத்ம்தகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது மன்னிப்புக்கோன நமது 

பதமவமய உணர மவக்கிறது) 

 

 

வோரம் 4 - கடவுளின் மகத்துவம் 

நோை் 1 - சங்கீதம் 139 (கடவுை் எல்லோம் வல்லவர)் 

நோை் 2 - சங்கீதம் 103 (அவர ்நம் மீது மிகுந்த அன்பு வகோண்டவர)் 

நோை் 3 - சங்கீதம் 100 (அவரது மிகுந்த விசுவோசம்) 

நோை் 4 - சங்கீதம் 19 (அவரது வபரிய பமடப்பு மற்றும் அவரது வோரத்்மத) 

நோை்_5_சங்கீதம்_8_(கடவுைின்_மகத்துவம்_மனிதகுலத்தின்_மதிப்மப_உறுதிப்படுதத்ுகிறது) 

 

 

வோரம் 5 - கடவுளுக்கான தாகம் 

நோை் 1 - சங்கீதம் 51 (புனிதத்திற்கோன தோகம்) 

நோை் 2 - சங்கீதம் 37 (அவர ்வசயல்படும் வமர வபோறுமமயோக கோத்திருத்தல்) 

நோை்_3-சங்கீதம்_42_(நீங்கை்_தனிமமயோகவும்_மனசப்சோரவ்ுடனும்_உணரும்பபோது 

அவருக்கோன தோகம்) 

நோை் 4 - சங்கீதம் 63 (கடவுை் மட்டுபம நம்மம முழுமமயோக திருப்திப்படுத்துகிறோர)் 

நோை் 5 - சங்கீதம் 131 (ஒரு குழந்மத தன் தோயிடம் வபறுவது பபோல கடவுைிடம் ஆறுதல் 

பதடுவது) 



 

வோரம் 6 - கடவுளின் இமறயாண்மம 

நோை் 1 - சங்கீதம் 90 (கடவுை் அமனவருக்கும் முன் இருந்தோர)் 

நோை் 2 - சங்கீதம் 02 (மனிதரக்ைின் தீய திட்டங்கமை இமறவன் பகலி வசய்கிறோர)் 

நோை் 3 - சங்கீதம் 135 (கரத்்தர ்தனக்கு விருப்பமோனமதச ்வசய்வோர)் 

நோை் 4 - சங்கீதம் 136 (கடவுைின் அன்பு என்வறன்றும் நிமலத்திருக்கும்) 

நோை் 5 - சங்கீதம் 33 (கடவுை் மனித நிகழ்வுகைின் பபோக்மக அமமக்கிறோர)் 

 

நிமனவில் ஜகாள்ளுங்கள்: 

சங்கீதங்கை் மிகவும் எைிமமயோன எழுத்துக்கை். அவரக்ளுக்கு வபரும்போலும் விைக்கம் 

பதமவயில்மல. ஒவ்வவோரு நோளும் இந்தத் வதோடரில் நீங்கை் ஒரு மிகக் குறுகிய சிந்தமனக் 

குறிப்மபக் கோண்பீரக்ை், இது உங்களுக்குத் பதமவப்பட்டோல், வெபத்தில் உங்களுக்கு 

வழிகோட்டும் என்று நோங்கை் நம்புகிபறோம். அந்த வழியில் நீங்கை் வெபத்தில் கடவுளுடன் 

நிமறய பநரம் வசலவிட முடியும். 

இமத உங்கைின் பிரோரத்்தமன பநரமோக மோற்றுமோறு பகட்டுக்வகோை்கிபறோம். உங்கை் 

பிரோரத்்தமனயில் பதமவயோன உை்ைடக்கத்மத நீங்கை் நிரப்ப பவண்டும். சங்கீதமும் 

குறிப்புகளும் வவறும் திமச மட்டுபம. 

 

  



வோரம் 1 - கவனம் புள்ளி - கடவுளின் பாதுகாப்பு 

 

நாள் 1 - சங்கீதம் 91 - கடவுள் ஆபத்தில் உண்மமயான பாதுகாவலர ்

 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 91ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

நீங்கை் கடவுைிடம் அமடக்கலமோக இருக்கும் வமர நீங்கை் கவமலப்பட ஒன்றுமில்மல. 

முற்றிலும் ஒன்றுமில்மல! நம்போதவரக்ை், உங்கமைச ் சுற்றியுை்ைவரக்ை் அமனவரும் 

வீழ்ந்துவிடுவோரக்ை், அது நடப்பமத நீங்கை் கூட போரக்்கலோம், ஆனோல் நீங்கை் கடவுமை நம்பி 

அவருமடய நிழலில் இருந்தோல் உங்கை் ஆத்மோவுக்கு எதுவும் நடக்கோது. அங்பக, நீங்கை் 

கோண்பது ஓய்வு. இந்த சங்கீதக்கோரன் வதைிவோக மிகவும் இறுக்கமோன இடத்தில் இருக்கிறோன், 

ஆனோலும் கடவுைின் போதுகோப்பு தன்மனச ் சுற்றி எப்பபோதும் இருப்பதோக அவர ் நம்புவதோல், 

அவர ்பயப்பட ஒன்றுமில்மல என்று உணரக்ிறோர.் 

 

இன்று எந்த வமகயோன வெபம் நீங்கை் வசய்ய பவண்டும் என்பமத நீங்கை் தீரம்ோனிக்கலோம். 

நீங்கை் கடவுமை பநசிக்கிறீரக்ை் என்பமதக் கோட்டும் பிரோரத்்தமனயோகவும், கடவுைின் 

போதுகோப்மப நீங்கை் நம்புகிறீரக்ை் என்பமதக் கோட்டும் பிரோரத்்தமனயோகவும் இது 

இருக்குமோ? அல்லது சந்பதகத்திற்கும் பயத்திற்கும் இடமைிப்பீரக்ைோ? நீங்கை் பயத்திற்கும் 

சந்பதகத்திற்கும் இடமைிக்க பவண்டியதில்மல. நீங்கை் வசய்ய பவண்டியவதல்லோம், உங்கை் 

ஆன்மோ கடவுைிலும் அவருமடய போதுகோப்பிலும் ஓய்வவடுக்கும் வமர பபசுவதுதோன். 

 

இன்று வெபத்தில், அவருமடய வோரத்்மதயில் நீங்கை் ஓய்மவயும் பலத்மதயும் கோண்கிறீரக்ை் 

என்று கரத்்தரிடம் வசோல்லலோம். அவருமடய கட்டமைகை் நீங்கை் பின்பற்றுவதற்கோன 

போமதமய பிரகோசிக்கின்றன. அவர ் என்ன ஒரு இரக்கமுை்ை கடவுை் - நீங்கை் 

மனசப்சோரவ்மடயும் பபோது உங்கை் அருகில் நடப்பவர,் நீங்கை் பதோற்கடிக்கப்படும்பபோது 

உங்கமைச ்சுமந்து வசல்கிறோர!் 

 

இப்ஜபாழுதத ஜசன்று ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்! 

 

 

நாள் 2 - சங்கீதம் 46 - கடவுள் நமக்கு எப்தபாதும் உதவியாக இருக்கிறார ்

 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 46ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

இன்று நம் அமனவருக்கும் ஒரு வோய்ப்பு உை்ைது. அமமதியோக இருங்கை், கடவுை் பவமல 

வசய்யட்டும். அவர ் நம்மம போதுகோக்கும் பபோது நோம் அவருமடய பவமலமயப் போரத்்து 

அவமரப் போரோட்டலோம். அல்லது, நோம் கவமலயும் விரக்தியும் அமடந்து, கோரியங்கமை நம் 

மககைில் எடுத்துக் வகோை்ை முயற்சி வசய்து, நம் கடவுை் எவ்வைவு சக்தி வோய்ந்தவர ்

என்பமதப் போரக்்கத் தவறிவிடலோம். முடிவு நம்முமடயது. 

 



இங்பக சங்கீதக்கோரன் கடவுமை எப்பபோதும் இருக்கும் ஒருவரோக போரக்்கிறோர.் கடவுபை 

நீங்கை் எங்பக இருக்கிறீரக்ை் என்று நோம் பகை்வி பகட்க முயற்சி வசய்யலோம். குறிப்போக 

சிக்கலோன கோலங்கைில். ஆனோல் அதற்கு பதிலோக நோம் இந்த சங்கீதக்கோரமனப் பபோல 

இருக்க பவண்டும், அவர ் எப்பபோதும் கடவுமை சிக்கலில் உதவியோகக் கோண்கிறோர.் கடவுை் 

எங்கை் பகோட்மட.  

சில சமயங்கைில் கடவுை் நமக்குக் பகோட்மடயோக இருப்பமதப் பபோல நமக்குத ்

பதோன்றுவதில்மல, ஆனோல் அதனோல்தோன் நமக்கு கடவுளுமடய வோரத்ம்த பதமவ. 

நம்முமடய உணரவ்ுகளுக்குப் பதிலோக, அவருமடய வோரத்்மதயில் நோம் நம்பிக்மக 

மவக்கலோம். அவர ் ஆசச்ரியமோனவர ் மற்றும் அவர ் தற்பபோது இருக்கிறோர.் நோம் வசய்ய 

பவண்டியது எல்லோம் அமமதியோக இருந்து அவர ் எவ்வைவு சக்தி வோய்ந்தவர ் என்பமதப் 

போரக்்க பவண்டும். 

 

இன்று வெபத்தில், உங்கை் வசோந்த பலத்தில் உங்கை் பிரசச்ிமனகமை எவ்வோறு தீரக்்க 

முயற்சி வசய்கிறீரக்ை் என்பமதப் பற்றி கடவுைிடம் பபசுங்கை். அதற்கு பதிலோக கடவுைிடம் 

உதவி மற்றும் முன்பனற பலம் பகளுங்கை். 

 

இப்ஜபாழுதத ஜசன்று ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்! 

 

 

நாள் 3 - சங்கீதம் 3 - கடவுளின் பாதுகாப்பில் நம்பிக்மகயுடன் இருப்பது 

 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 3ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

கடவுை் மீது தோவீதுக்கு என்பன உற்சோகமூடட்ும் நம்பிக்மக! 

நீங்களும் நோனும் எவ்வைவு அதிகமோக கடவுபைோடு நடக்கிபறோபமோ, நம் வோழ்வில் உை்ை 

அமனத்மதயும் பற்றி பபசுகிபறோபமோ, அவ்வைவு நம்பிக்மகமய அனுபவிப்பபோம். கடந்த 

இரண்டு நோட்கைோக நீங்கை் கடவுைிடம் வசன்று அவமர மட்டுபம சோரந்்திருக்க 

கற்றுக்வகோண்டது ஊக்கமைிக்கிறது என்று நம்புகிபறன். இதற்கு பமலும் வழக்மக 

கடினமோகலோம். நோம் அமமதியோக இருக்க முடிவுவசய்து கடவுமை நம்பும்பபோது, பல எதிரிகை் 

எழுவோரக்ை், பல சிக்கல்கமைக் கோண்பபோம். நம் சுய முயற்சிகமை நிறுத்திவிட்டு கடவுை் 

வசய்யட்டும் என்று முடிவவடுத்தோல் நம் கட்டுப்போட்டிலிருந்து வழக்மக பபோய்விட்டபதோ 

மற்றும் ஏபதோ பமோசமோன விஷயம் நடக்கப்பபோகிறது என்று பதோன்றலோம். கட்டுப்போட்மட 

இமறவனிடம் ஒப்பமடத்துை்பைோம். அவர ் அமத மவத்திருக்க பவண்டும். நம்முமடய 

கஷ்டங்கமைச ் சமோைித்து நம்மமக் கோக்கும் வல்லமம பமடத்தவர ் அவர ் மட்டுபம. நீங்கை் 

உறங்கும்பபோதும் கடவுை் உங்கமைத ்வதோடரந்்து தோங்குகிறோர.் எனபவ நீங்கை் எழுந்தவுடன், 

அவர ்தோங்குகிறோர,் வகோடுக்கிறோர,் திருப்திப்படுதத்ுகிறோர ்மற்றும் போதுகோக்கிறோர ்என்பமத 

உறுதியோக அறிந்து வகோை்ளுங்கை். உங்கமைச ் சுற்றியுை்ை அமனவரும் விழலோம், 

கடவுமைக் பகை்வி பகட்கலோம், ஆனோல் நீங்கை் அவமர நம்புவதோல் அவர ் உங்கமை 

அசச்மற்றவரோக ஆக்குவோர.் 

 

இன்று வெபத்தில், நீங்கை் கரத்்தரிடம் வசோல்லலோம், விஷயங்கை் உங்கை் வழியில் 

நடக்கோதபபோது அல்லது நீங்கை் நம்பும் ஒருவர ்உங்கமை கோயப்படுத்தினோல், கரத்்தர ்உங்கை் 

கஷ்டங்கைிலிருந்து உங்கமை விடுவிக்கிறோர.் அவர ்தனது குழந்மதகமை மகவிட மோட்டோர,் 



அவர ் ஏமோற்ற மோட்டோர.் நீங்கை் மனசப்சோரவ்ினோல் பசோரவ்ோக உணரும் நோட்கைில், 

அவருமடய வோரத்்மதமய உங்கை் இதயத்திற்கு வநருக்கமோக மவத்திருக்கும் வமர, உங்கை் 

கன்னத்மத மீண்டும் பமபல உயரத்்த அவர ் இருக்கிறோர.் இன்மறக்கு வெபதத்ில் அவருக்கு 

நம்பிக்மகயோன ஒரு போடமலப் போட முடியுமோ என்று போருங்கை். பரிசுதத்ர,் பரிசுதத்ர,் 

பரிசுத்தர,் எல்லோம் வல்ல இமறவன்! 

 

இப்ஜபாழுதத ஜசன்று ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்! 

 

 

நாள் 4 - சங்கீதம் 4 - கடவுளின் பாதுகாப்பில் மகிழ்சச்ி 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 4ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

தோவீது தன்னுமடய வெபங்கைில் எவ்வைவு விதத்ியோசமோன வோரத்்மதகமைப் 

பயன்படுத்துகிறோர!் நம்முமடய பிரோரத்்தமனகை் அவமரப் பபோலபவ வவைிப்போடோக இருக்க 

பவண்டும். அவரது பிரோரத்்தமன சங்கீதங்கமைப் படிப்பதன் மூலம், அவருக்குை் இருக்கும் 

பபோரோட்டத்மத நோம் அமடயோைம் கோண முடியும். அவர ்கடவுமைப் போரக்்கும் விதத்தில் நோம் 

வதோடரப்ு வகோை்ைவும், ஆறுதல் வபறவும் இது அனுமதிக்கிறது. உங்கமைச ் சுற்றியுை்ை பலர ்

நம்பிக்மகமய விட்டுவிடுவமதயும், பயப்படுவமதயும், கடவுமைக் மகவிடுவமதயும் 

நீங்கை் போரத்்தோலும், நம்பிக்மகமயத ் வதோடரந்்து மவதத்ிருப்பது மிகவும் வவறுப்போக 

இருக்கும். தோவீதும் அவ்வோபற உணரந்்தோர.் அவர ் தனது பிரோரத்்தமனயில் ஒரு படி பமபல 

வசன்று, விரக்தி மற்றும் போவத்திற்கு ஆைோக பவண்டோம் என்று தனது வசோந்த ஆன்மோவிடம் 

பகட்கிறோர.் எல்லோ துன்பங்கைிலும் இதயங்கமைத ் பதடுவமதப் பற்றி அவர ் வெபிக்கிறோர,் 

அதனோல் போதுகோக்கும் கடவுளுக்கு முன்போக நோம் நீதிமோன்கைோக இருக்கிபறோம். ஒரு 

நிவோரணமோக, துன்பத்தில் கூட நம் இதயங்கமை மகிழ்சச்ியில் நிரப்பும்படி கடவுைிடம் 

பகட்பதில் தோவீமதப் பின்பற்றலோம். வவைிப்புற விஷயங்கைிபலோ அல்லது 

நற்வசய்திகைிபலோ நோம் மகிழ்சச்ிமய மட்டும் வபறோமல், கடவுைின் போதுகோப்பின் 

கோரணமோக அவரிடமிருந்து மகிழ்சச்ிமயப் வபறுபவோம். இது நோம் அமமதியோக இருக்க 

உதவும். கடவுை் நம்மமக் கவனிதத்ுக் வகோண்டிருக்கிறோர ்என்பமத அறிபவோம். 

 

இன்று வெபத்தில், கடவுை் எப்படி அன்போனவர,் இரக்கமுை்ைவர,் அமனத்மதயும் அறிந்தவர ்

மற்றும் நீதியுை்ைவர ் என்பமத பகிரந்்து வகோை்ளுங்கை். அவர ் தனது குழந்மதகைின் 

அழுமகமயக் பகட்டு, விசுவோசிகமை அவரக்ைின் துயரத்திலிருந்து கோப்போற்றுகிறோர.் 

நீங்கை் கடவுைின் உண்மமயுை்ை குழந்மத. உங்கை் போவங்களுக்கோக மனந்திரும்புவமதப் 

பற்றி நீங்கை் வெபிக்கலோம் மற்றும் கடவுமை நிரோகரிப்பவரக்ைின் மனந்திரும்புதலுக்கோக 

வெபிக்கலோம். நீங்கை் கஷ்டப்படும்பபோது, கடவுைின் பரிசுதத் வோரத்்மதமய தியோனியுங்கை், 

உங்கை் ஆன்மோ நிம்மதியோக இருக்கும். உங்கைோல் முடிந்தோல் இன்பற ஒரு புகழ் போடமலப் 

போடுங்கை். 

 

இப்ஜபாழுதத ஜசன்று ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்! 

 

 

 

 

 



நாள் 5 - சங்கீதம் 5 - கடவுள் எதிரிகளிடமிருந்து நம்மமப் பாதுகாக்கிறார் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 5ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

ஒரு நோமை வெபதத்ுடன் வதோடங்குவதும், கடவுைிடம் பகோரிக்மக மவப்பதும் தோவீதின் 

வழக்கம் பபோல் வதரிகிறது. கடவுை் பதிலைிப்போர ்என்று எதிரப்ோரத்்துக் கோத்திருக்கும்பபோது, 

அவர ்தனது பகோரிக்மககமை நிமனவில் வகோை்கிறோர.் கடவுளுடனோன உறவுக்கு இத்தமகய 

அரப்்பணிப்பு மற்றும் விசுவோசம் கிறிஸ்தவரக்ைோகிய நோம் கவனம் வசலுத்துகிபறோம். 

 

கோமலயில் வசய்யும் பிரோரத்்தமன, ஊக்கமின்மமயிலிருந்து போதுகோப்போய், நோை் முழுவதும் 

பகடயமோகச ்வசயல்படும். துரதிரஷ்்டம் எப்பபோது பவண்டுமோனோலும் நிகழலோம், மக்கை் எந்த 

பநரத்திலும் கோயப்படுத்தலோம், பவண்டுவமன்பற கூட. ஆனோல், கடவுை் மீதுை்ை 

நம்பிக்மகமய இழக்கோதபடி போதுகோப்பு வதோடரந்்து இருக்கும். மோறோக, நம்மம நீதியில் 

வழிநடத்தும்படி கடவுைிடம் வதோடரந்்து பகட்டுக்வகோை்ைபவண்டும். 

 

கடவுளுமடய மக்களுக்கோக மனிதரக்ை் சதி வசய்தோலும் அல்லது தீய கோரியங்கமைத ்

திட்டமிடினோலும், நோம் பயப்படத் பதமவயில்மல. அவர ் துன்மோரக்்கரின் நன்கு தீட்டப்பட்ட 

திட்டங்கமை அழிதத்ு, கடவுமை பநசித்து அவரில் மகிழ்சச்ியமடபவோர ் அமனவருக்கும் 

அவரது போதுகோப்மபப் பரப்புகிறோர.் 

 

இன்று வெபத்தில், கடவுளுக்கு நன்றி வசலுத்தும் பிரோரத்்தமனயுடன் ஒவ்வவோரு நோமையும் 

வதோடங்க விரும்புகிறீரக்ை் என்று கடவுைிடம் வசோல்லுங்கை். கடவுைின் போதுகோப்பிற்கோக 

ஒவ்வவோரு நோமையும் ஒரு பிரோரத்்தமனயுடன் வதோடங்குவது பற்றி வெபியுங்கை். 

துரதிரஷ்்டத்திலிருந்தும், உங்கமைத ் துன்புறுதத் நிமனப்பவரக்ைிடமிருந்தும் உங்கமைக் 

கோப்போற்ற கடவுைிடம் பகளுங்கை். அவமர ஆசீரவ்திக்கும்படி அவரிடம் பகளுங்கை், 

ஏவனன்றோல் நீங்கை் அவருக்கு பசமவ வசய்வதில் பநோக்கத்மதக் கண்டுபிடிக்கும் 

அவருமடய அரப்்பணிப்புை்ை குழந்மத.  

 

இப்ஜபாழுதத ஜசன்று ஜெபம் ஜசய்யுங்கள்! 

 

வார இறுதியில், பின்வருவனவற்மற முடிக்க முயற்சிக்கவும்: 

 

 மற்வறோரு சீடருடன் வெபம் வசய்யுங்கை். 

 

 கடவுைின் போதுகோப்மபப் பற்றி வெபியுங்கை், கடந்த கோலத்தில் அவர ் உங்கமை 

எப்படிப் போதுகோத்தோர ்என்று சிந்தியுங்கை். 

 

 அமதப் பற்றி ஒரு போடமல எழுதி மற்றவரக்ளுடன் பகிரந்்து வகோை்ை முடியுமோ என்று 

போருங்கை். 

 

 கடவுைின் போதுகோப்மப நம்புவதற்குப் பபோரோடும் ஒருவமரச ் சந்திதத்ு அவரக்ளுடன் 

பிரோரத்்தமன வசய்யுங்கை். 



வோரம் 2 - கவனம் புள்ளி - ஒரு நம்பகமான வழிகாட்டி 

 

நாள் 1 - சங்கீதம் 23 - அக்கமறயுள்ள தமய்ப்பன் மற்றும் நம்பகமான வழிகாட்டி 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 23ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

(V, 1-3) வசம்மறி ஆடுகை் முற்றிலும் பமய்ப்பமனச ்சோரந்்து உை்ைன. தோவீது, ஒரு நல்ல 

பமய்ப்பனோக இருந்து அமத முழுமமயோக புரிந்துவகோை்கிறோர.் பமலும் அவர ்தனது 

வோழ்வில் இமறவன் வழங்குவமதயும் போதுகோப்பமதயும் நம்புகிறோர.் நம்மம முழுமமயோக 

வழிநடதத் கடவுமைச ்சோரந்்திருக்க முடியுமோ? 

(V, 4) மரணம் என்பது அசச்ுறுத்தும் மற்றும் பயமுறுதத்ுவது. அதன் முன்னிமலயில் நோம் 

அமனவரும் உதவியற்றவரக்ைோக உணரக்ிபறோம். வலி, துன்பம், பநோய்கை் மற்றும் கோயம் 

பபோன்ற மற்ற எதிரிகளுடன் நோம் பபோரோட முடியும். மரணத்மத வவன்றவர ்என்றோல் நம் 

ஆண்டவர ்இபயசுபவ. அவர ்நம் பக்கம் இருப்பதோல் நோம் எந்த தீமமக்கும் பயப்படக்கூடோது. 

(V, 5) கடவுை் தம் பிை்மைகைின் வகௌரவத்மதப் பற்றி உண்மமயிபலபய அக்கமற 

வகோண்டவர.் அவர ்நம் எதிரிகளுக்கு முன்போக மரியோமதக்குரிய பமமெமய தயோர ்

வசய்கிறோர.் உண்மமயிபலபய நமக்கு ஒரு அற்புதமோன பமய்ப்பன். 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

இபயசுமவ நம்முமடய பமய்ப்பரோகப் வபற நோம் விரும்பினோல், நோம் அவமரப் பின்பற்றவும் 

அவருமடய கட்டமைகளுக்குக் கீழ்ப்படியவும் தயோரோக இருக்க பவண்டும். இபயசுமவ 

உங்கை் பமய்ப்பரோகப் வபற விரும்புகிறீரக்ைோ? 

நிமனவு தவதம், சங்கீதம் 23:4 

 

நாள் 2 - சங்கீதம் 27 - இன்மறக்கு ஒரு உதவி மற்றும் எதிரக்ாலத்திற்கான நம்பிக்மக 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 27ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

வ.1-3 இமறவன் நமது பகோட்மடயோக இருப்பதோல் நோம் பயப்படும்படி எதுவும் இல்மல. 

வபோல்லோதவரக்ை் நமக்கு எதிரோக முன்பனறும்பபோது, அவரக்ை் தடுமோறி விழுவோரக்ை் என்று 

நோம் உறுதியோக நம்பலோம். 

வ.5 பிரசச்மனயின் பபோது அவர ்என்மன தனது புனித கூடோரத்தில் மமறத்து மவப்பபதோடு 

மட்டுமல்லோமல், என்மன ஒரு போமறயின் மீது உயரமோக நிறுதத்ினோர,் அது 

எதிரக்ோலத்திற்கோன நம்பிக்மகமய அைிக்கிறது. 

வ.11 ஒடுக்கப்படுவது கடினமோக இருக்கலோம் ஆனோல் ஒடுக்குமுமறயின் கோலம் நமக்குக் 

கற்றுத ்தரும் சிறந்த போடங்கமைக் வகோண்டுை்ைது. இமறவனின் வழிகமைப் 

புரிந்துவகோண்டு பநரவ்ழியில் வசல்ல முடிவவடுக்க இதுபவ சிறந்த பநரம். 

நிமனவு தவதம், சங்கீதம் 27:13-14 



நாள் 3 - சங்கீதம் 121 - நமது யாத்திமரயில் கடவுள் நம்மமக் கண்காணிக்கிறார ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 121ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

(V.1) கடவுை் வோனதம்தயும் பூமிமயயும் உருவோக்குவதோல், அவமர விட குமறவோன சக்திமய 

நோம் ஒருபபோதும் நம்பக்கூடோது. 

(V.3, 4) ஒரு தந்மத தன் மகனுக்கு மசக்கிை் ஓட்டுவதற்கு பயிற்சி அைிக்கும்பபோது, அவன் 

தவறிவிழோமல் அல்லது விபத்துகைில் சிக்கோமல் இருப்பமதக் கவனமோகக் கவனிக்கிறோன். 

ஒரு பூமிக்குரிய தந்மதயோக அவர ்அமத சிறிது கோலத்திற்கு மட்டுபம வசய்ய முடியும். 

ஆனோல் நம் இமறவன் நம்மம உறங்கோமல், ஒவ்வவோரு நோளும் ஒவ்வவோரு மணி பநரமும் 

நம்மமக் கண்கோணிக்க முடியும். எனபவ அவர ்நம் கோல் நழுவ விடமோட்டோர ்என்று 

உறுதியோக நம்பலோம். 

கிறிஸ்தவரக்ைோகிய நோம் நித்தியத்மத பநோக்கிய யோத்திமரக்கு அமழக்கப்பட்டுை்பைோம். 

இது பல எதிரப்ோரோத திருப்பங்கமை வகோண்டுை்ைது. ஆனோல் நோம் உறுதியோக 

இருக்கக்கூடிய ஒன்று, கடவுை் நமக்கு சமரசமற்ற போதுகோப்மப வழங்குகிறோர.் 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

நோம் மமலகமை பநோக்கி கண்கமை உயரத்்துகிபறோமோ? வோனத்மதயும் பூமிமயயும் 

பமடத்த இமறவனிடமிருந்து நமக்கு உதவி வருகிறது என்பமத அறிபவோம். 

நிமனவு தவதம், சங்கீதம் 121:1-2 

 

நாள் 4 - சங்கீதம் 34 - நாம் அமழக்கும் தபாது கடவுள் பதிலளிக்கிறார ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 34ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

கடவுை் தனது மக்களுக்கு வபரும் ஆசீரவ்ோதங்கமை வோக்கைிக்கிறோர.் வ.4, அவர ்நம்மம 

பயத்திலிருந்து விடுவிப்போர,் வ.6, அவர ்நம்மம நம் கஷ்டங்கைிலிருந்து விடுவிப்போர,் வ.7, 

அவர ்நம்மமக் கோத்து விடுவிப்போர,் வ.8 அவர ்நமக்கு நன்மமமயக் கோட்டுவோர,் வ.15 நோம் 

பபசும்பபோது அவர ்பகட்போர,் வ.22 அவர ்நம்மம மீட்போர.் 

ஆம் உண்மமயில் அவர ்வபரும் ஆசீரவ்ோதங்கமை வழங்குகிறோர,் ஆனோல் அதற்கு நமது 

சுறுசுறுப்போன பங்பகற்பு பதமவப்படுகிறது. நமது பங்கு என்ன? 

 வ.4, 10 நோம் அவமரத ்பதட பவண்டும் 

 வ.6, 17 நோம் அவரிடம் கூக்குரலிட பவண்டும் 

 வ.8, நோம் அவமர நம்ப பவண்டும் 

 வ.7, 9 நோம் அவருக்குப் பயப்பட பவண்டும் 

 வ.13, நோம் வபோய் வசோல்வமதத ்தவிரக்்க பவண்டும் 

 வ.13, 14 தீமமயிலிருந்து விலகி, நன்மம வசய்து, அமமதிமயத் பதட பவண்டும். 

 வ.18 நோம் தோழ்மமயுடன் இருக்க பவண்டும் 

 வ.22 நோம் அவருக்கு பசமவ வசய்ய பவண்டும் 



நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

கடவுைிடமிருந்து ஆசீரவ்ோதங்கமைப் வபறுவதில் உங்கை் பங்மக வகிக்க இன்று நீங்கை் 

வசய்ய பவண்டிய சில விஷயங்கை் யோமவ? 

நிமனவு தவதம், சங்கீதம் 34:9-10 

 

நாள் 5 - சங்கீதம் 18 - நாம் அமழக்கும் தபாது அவர் வழங்குகிறார ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 18ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

V.2, 3 மக்களுக்கு கடவுைின் போதுகோப்பு வரம்பற்றது மற்றும் பல வடிவங்கமை எடுக்கலோம். 

படவிட் ஐந்து இரோணுவ அறிகுறிகளுடன் கடவுைின் கவனிப்மப வமகப்படுத்தினோர.் 

V.2, 3 மக்களுக்கு கடவுைின் போதுகோப்பு வரம்பற்றது மற்றும் பல வடிவங்கமை எடுக்கலோம். 

படவிட் ஐந்து இரோணுவ அறிகுறிகளுடன் கடவுைின் கவனிப்மப வமகப்படுத்தினோர.் 

இமறவன… 

• நமக்கு தீங்கு விமைவிக்கும் எவரோலும் அமசக்க முடியோத போமற 

• எதிரி பின்வதோடர முடியோத பகோட்மட அல்லது போதுகோப்பு இடம். 

• நமக்கும் தீங்குக்கும் இமடபய வரும் கவசம் 

• இரட்சிப்பின் வகோம்பு, வலிமம மற்றும் சக்தியின் சின்னம். 

• நமது எதிரிகளுக்கு பமபல ஒரு பகோட்மட. 

நமக்கு போதுகோப்பு பதமவப்பட்டோல், நோம் கடவுமைபய போரக்்க பவண்டும். 

வி. 16, "ஆழ்ந்த நீர"் உங்கமை மூழ்கடிதத்ுவிடும் என்று உங்கை் பிரசச்மனகை் 

பதோன்றுகிறதோ? தோவீது ஆதரவற்றவரோகவும் பலவீனமோனவரோகவும் இருந்தபபோது, அவர ்

போதுகோப்பற்ற நிமலயில் இருந்தபபோது, கடவுை் மட்டுபம அவமர எதிரிகைிடமிருந்து 

கோப்போற்றினோர ்என்பமத அறிந்திருந்தோர.் 

எனபவ நீங்கை் பிரசச்மனகைில் மூழ்குவது பபோல் உணரும் பபோது, உங்கமை உறுதியோக 

மவத்திருக்கவும், உங்கமை போதுகோக்கவும், கடவுைிடம் உதவி பகட்கவும். 

அவருமடய பரோமரிப்பில், நீங்கை் ஒருபபோதும் உதவியற்றவரக்ை் அல்ல. 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

உங்கை் வோழ்க்மகயில் நீங்கை் கடவுைோல் மீட்கப்பட்ட தருணங்கமை எழுதி, கடவுளுக்கு 

நன்றி வசலுத்துங்கை். 

 

 

  



வோரம் 3 - கவனம் புள்ளி - கீழ்ப்படிதலுக்கான ஆசீரவ்ாதங்கள் 

 

நாள் 1 - சங்கீதம் 1 - கீழ்ப்படிதலுள்ள நபரின் வாழ்க்மக 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 1ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

வதய்வீக வோழ்க்மகமய வோழ்வது மதிப்புக்குரியது அல்ல என்று நீங்கை் எப்பபோதோவது 

உணரந்்திருக்கிறீரக்ைோ?  

நீங்கை் சுற்றிப் போரக்்கிறீரக்ை், கடவுமைப் பற்றி சிந்திக்கோத மற்றும் சரியோனமதச ்

வசய்யோத பலமரப் போரக்்கிறீரக்ை், அவரக்ை் நன்றோக இருப்பதோகவும் அல்லது உங்கமை விட 

சிறப்போக வசயல்படுவதோகவும் வதரிகிறது. இது நிகழும்பபோது கடவுமைப் பற்றி ஏமோற்றம் 

அமடவது எைிது. 

முதல் சங்கீதம், ஆசீரவ்திக்கப்பட்ட வோழ்க்மக, போவச ்வசல்வோக்கிலிருந்து விலகி, 

இமறவனின் சட்டத்தில் மகிழ்சச்ியமடந்து, இரவும் பகலும் அவருமடய சட்டத்மத 

தியோனிப்பவரக்ைோய் இருப்பமத சுட்டிக்கோட்டுகிறது. எதில் நீங்கை் மகிழ்சச்ியமடகிறீரக்ை், 

எதில் அதிக பநரம் வசலவிடுகிறீரக்ை் என்பதுதோன் உங்கை் இதயத்மதக் கவரும். எது உங்கை் 

இதயத்மதக் மகப்பற்றுகிறபதோ அதுபவ உங்கை் வோழ்க்மகமய வழிநடத்துகிறது. இந்த 

சங்கீதம் ஒருவரது வோழ்க்மகயின் முடிவு அவரக்ைின் இதயதம்த கவரந்்தவற்றுடன் எவ்வோறு 

இமணக்கப்பட்டுை்ைது என்பமத சுட்டிக்கோட்டுகிறது. கரத்்தருமடய நியோயப்பிரமோணத்தில் 

மகிழ்ந்து தியோனிப்பவரக்ை், “நீர ்ஓமடகைிபல நடப்பட்ட மரங்கமைப்பபோல” 

இருக்கிறோரக்ை்; இருப்பினும், துன்மோரக்்கன், கோற்றினோல் அடித்துச ்வசல்லப்பட்டு 

மமறந்துபபோகும் பதமர அல்லது விமதயின் உமறகமைப் பபோன்றவரக்ை். அவரக்ை் 

மறுமம நோைில் நிற்க முடியோது.  

இவ்வுலக இன்பங்களும் உலகப் வபோருடக்ளும் தற்கோலிகமோனமவ. கடவுை் நமக்கோக 

இன்னும் நிமறய பசமித்து மவத்திருக்கிறோர,் ஆனோல் அது அரத்்தமுை்ைதோகத் 

பதோன்றோதபபோதும் நோம் அவருமடய வோரத்்மதமயப் பற்றிக்வகோை்ளும்பபோது மட்டுபம 

அமத அனுபவிக்க முடியும். 

இன்று ஜெபத்தில்:  

கடவுபை, நீங்கை் எமத மதிக்கிறீரக்ை் என்பமத மதிப்பிட எனக்கு உதவுங்கை். உலகத்மத 

எதிரத்்து நிற்கவும், உமது வோரத்்மதயில் மகிழ்சச்ியமடயும் இதயத்மதப் வபறவும் எனக்கு 

உதவுங்கை். 

 

நாள் 2 - சங்கீதம் 119:9-16 - உங்கள் வாரத்்மதமய நான் புறக்கணிக்க மாட்தடன் 

இன்மறய சங்கீதத்மதப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 119:9-16ஐப் 

படித்துவிட்டு, கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

மனிதரக்ைோகிய நோம் மிகவும் மதிப்புமிக்க விஷயங்கமை சோதோரணமோக 

எடுத்துக்வகோை்கிபறோம். அது உறவுகைோக இருக்கலோம் அல்லது நமது ஆபரோக்கியமோக 

இருக்கலோம் அல்லது நமது திறமமகை் அல்லது பரிசுகைோக இருக்கலோம். இந்த 



விஷயங்கைில் கவனம் வசலுத்துவதில் நோம் பவண்டுவமன்பற இல்லோவிட்டோல், அவற்மற 

இழக்கும் வமர அவற்மறப் புறக்கணிக்கிபறோம். இந்தச ்சங்கீதத்மத எழுதியவர ்

கடவுளுமடய வோரத்ம்தமயப் புறக்கணிக்க மோட்டோர ்என்று சபதம் வசய்கிறோர.் நீங்கை் 

எப்பபோதோவது இப்படி ஒரு சபதம் வசய்திருக்கிறீரக்ைோ?  

நம்மில் பலர ்கடவுளுமடய வோரத்்மதமய சோதோரணமோக எடுதத்ுக்வகோை்கிபறோம். வசனம் 9 

கூறுகிறது, “ஒரு இமைஞன் எவ்வோறு தூய்மமயின் போமதயில் இருக்க முடியும்? உங்கை் 

வோரத்்மதயின்படி வோழ்வதன் மூலம். ” இமைஞரக்ை் மற்றும் இைம் வபண்கைோகிய நோம் 

கடவுளுமடய வோரத்ம்தமய நம் இதயங்கைில் மவத்திருக்கும்பபோது, போவச ்பசோதமனகமை 

எதிரக்்கும் சக்திமய அது நமக்குத ்தருகிறது. நீங்கை் எைிதோக போவத்தில் விழுவீரக்ைோ? நோம் 

நம்முமடய மபபிமைப் படிதத்ுக்வகோண்டிருக்கலோம், ஆனோல் கடவுளுமடய வோரத்ம்த நம் 

இருதயத்தில் இல்லோவிட்டோல் அது நம் இருதயத்தின் விருப்பத்திற்கு மோற்றங்கமைக் 

வகோண்டுவரோது. 

கடவுளுமடய வோரத்ம்தமய நம் இதயதத்ில் மமறதத்ு மவப்பது என்போது, அமத நம் 

உதடுகைோல் வசோல்வமத உை்ைடக்கியது (vs13), அது வசல்வத்மதப் பபோல அமதப் 

பின்பற்றுவதில் மகிழ்சச்ி அமடவது (14), அமதத ்தியோனிப்பது, அமதக் கருத்தில் வகோை்வது 

(15), அதில் மகிழ்சச்ி அமடவது (16). 

உலகப் வபோருடக்ை் நம்மம உடவ்கோை்வமத ஒருபபோதும் அனுமதிக்கோதீரக்ை், அது 

வவறுமமக்கு வழிவகுக்கிறது. தூய மற்றும் நிமறவோன வோழ்வு வோழ்வதற்கு 

இமறவோரத்்மதயோல் நுகரப்படுபவோம். 

இன்று ஜெபத்தில்:  

தூய்மமயின் போமதயில் வசல்ல உங்களுக்கு உதவ கடவுைிடம் பகளுங்கை். 

 

நாள் 3 - சங்கீதம் 90:7-12 - உங்கள் வாரத்்மதமய நான் புறக்கணிக்க மாட்தடன் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 90:7-12ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

Vs. 10 கூறுகிறது, 'எங்கை் ஆயுசு நோட்கை் எழுபது வருஷம், வபலத்தின் மிகுதியோல் எண்பது 

வருஷமோயிருந்தோலும், அதின் பமன்மமயோனது வருத்தமும் சஞ்சலமுபம; அது சீக்கிரமோய்க் 

கடந்து பபோகிறது நோங்களும் பறந்துபபோகிபறோம். ' 

 

வோழ்க்மக சுருக்கமோனது என்பமதயும், அந்த குறுகிய கோலத்தில் நோம் கஷ்டத்மதயும் 

துக்கத்மதயும் கோண்பபோம் என்பமதயும் வசனம் நமக்கு நிமனவூட்டுகிறது. அமதத ்

தவிரக்்க நம்மோல் முடிந்த அமனத்மதயும் வசய்தோலும், பிரசச்மனயும் துக்கமும் நம் 

வோழ்வில் வந்து பசரும். ஆனோல் இது ஒரு பமோசமோன விஷயமோக இருக்க பவண்டியதில்மல.  

Vs 12 கூறுகிறது, 'நோங்கை் ஞோன இருதயமுை்ைவரக்ைோகும்படி, எங்கை் நோட்கமை எண்ணும் 

அறிமவ எங்களுக்குப் பபோதித்தருளும். ' 

இந்த கிரகத்தில் நமது குறுகிய கோலம் "ஞோனத்தின் இதயதம்தப் வபறுவதற்கோன" 

இலக்மகக் வகோண்டுை்ைது. பதவன் நமக்கோகத் திட்டமிட்டுை்ை நித்திய ஜீவனுக்கு 

முன்பனோட்டமோக இமதப் போரக்்கும்பபோது இந்த வோழ்க்மக புதிய அரத்்தத்மதப் வபறுகிறது. 



இன்று ஜெபத்தில்:  

உங்கை் வோழ்க்மகயில் நீங்கை் சந்திக்கும் பிரசச்மன அல்லது துக்கத்மத எதிரவ்கோை்ை 

கடவுைிடம் அவருமடய ஞோனத்மத பகளுங்கை். 

 

நாள் 4 - சங்கீதம் 31:1-5 - கீழ்ப்படிதலுக்கு மதரியமும் கடவுளின் பாதுகாப்பின் உறுதியும் 

ததமவ 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 31:1-5ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

வசனம் 5, 'உமது மகயில் என் ஆவிமய ஒப்புவிக்கிபறன்; சத்தியபரனோகிய கரத்்தோபவ, நீர ்

என்மன மீட்டுக்வகோண்டீர.்' என்று கூறுகிறது. 

 

சிலுமவயில் இறுதி மூசச்ு விடுவதற்கு முன் இபயசு வசோன்ன வோரத்்மதகை் இமவ. இபயசு 

ஒரு பரிபூரண வோழ்க்மக வோழ்ந்தோலும், அவர ்சிலுமவயில் அமறயப்பட்டு, அவமோனகரமோன 

மரணம் அமடந்தோர.் வதய்வீக வோழ்க்மக வோழ விரும்பும் எவரும் எதிரப்்மபயும் 

நிரோகரிப்மபயும் சந்திக்க பநரிடும். பல சமயங்கைில் எதிரப்்பு மற்றும் நிரோகரிப்புக்கு 

பயந்து கடவுை் நம்மம அமழப்பமதச ்வசய்ய பபோரோடுகிபறோம். நோம் சரியோனமதச ்வசய்ய 

முயற்சிக்கும்பபோது எதிரப்்மப எதிரவ்கோண்டோல், நோம் கரத்்தமர பநோக்கிக் கூப்பிட 

பவண்டும் என்பமத இந்த சங்கீதம் நமக்குக் கற்பிக்கிறது. அவர ்ஒருவபர நமது “அமடக்கலப் 

போமற, போதுகோப்புக் பகோட்மட. (v2) அவர ்வலிமம மற்றும் போதுகோப்பிற்கோன நமது 

நம்பகமோன ஆதோரம். துன்பம் நம்மமத ்துரத்துவதோகத ்பதோன்றும்பபோது, நோம் 

போதுகோப்மபத் பதடுவது உலகத்திலோ அல்லது இமறவனிடமோ? பபோரோட்டத்தின் பபோது 

கடவுைிடம் சரணமடய இபயசுவிடம் இருந்து கற்றுக்வகோை்பவோம். 

இன்று ஜெபத்தில்:  

மக்கைிடமிருந்து எதிரப்்மபயும் நிரோகரிப்மபயும் சந்திக்கும்பபோது கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய 

மதரியத்திற்கோக வெபியுங்கை். 

 

நாள் 5 - சங்கீதம் 32:1-7 - கடவுளுமடய வாரத்்மதகளுக்குக் கீழ்ப்படிவது, மன்னிப்புக்கான 

நமது அவசியத்மத நமக்கு உணரத்்துகிறது 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 32:1-7ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

நோம் போவம் வசய்யும்பபோது, அமத மூடிமமறப்பபத பசோதமன. தோவீது ரோெோ தனது 

போவத்மத மமறக்க முயன்றோர.் பத்பசபோவுடன் விபசச்ோரத்திற்குப் பிறகு, அவர ்தனது 

போவங்கமை மமறக்க அமமதி, வஞ்சகம் மற்றும் உண்ணோவிரதத்மதப் பயன்படுத்த 

முயன்றோர.் இந்த சங்கீதத்தில், அவர ்அமமதியோக இருந்தபபோது கடவுைின் தீவிரமோன 

தண்டமனக் கரத்மத அனுபவிப்பமதப் பற்றி பபசுகிறோர ்(v3-4) குற்றத்மத இனியும் தோங்க 

முடியோமல், தோவீது தனது போவத்மத ஒப்புக்வகோண்டு, அமதக் குறித்து மனம் வருந்தினோர ்

(v5) கடவுை் அவமர மன்னித்ததோல் அவர ்அமத மமறக்க பவண்டிய அவசியமில்மல. நோம் 



நமது போவத்மத மமறக்க முயலும்பபோது, விஷயங்கை் பமோசமோகிவிடுகின்றன, நம் 

மகிழ்சச்ிமய இழக்கிபறோம், நம் இதயம் கடினமோகிறது. நோம் நம்முமடய போவங்கமை 

ஒப்புக்வகோை்ளும்பபோது, கடவுை் உண்மமயுை்ைவர,் நம்மம மன்னிப்போர,் பமலும் 

புத்துணரச்ச்ியின் பநரங்கை் நம் வோழ்வில் வருகின்றன. மக்கை் என்ன நிமனக்கிறோரக்ை் 

என்ற பயத்தோல் நம்மமக் கட்டுப்படுத்தோமல், இபயசு கிறிஸ்து மூலம் கடவுை் நமக்கு 

வழங்கும் மன்னிப்பின் பரிமச ஏற்றுக்வகோை்பவோம். 

இன்று ஜெபத்தில்:  

உங்கை் போவத்மத இமறவனிடம் அறிக்மகயிட பநரத்மத வசலவிடுங்கை். 

 

  



வோரம் 4 - கவனம் புள்ளி - கடவுளின் மகத்துவம் 

 

நாள் 1 - சங்கீதம் 139 - அவர் சரவ் வல்லமம பமடத்தவர ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 139ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 கடவுை் நம் இதயத்மதப் போரக்்கிறோர,் அவர ்நம்மம மற்றவரக்மை விட நன்றோக 

அறிவோர.்(V.1) 

 கடவுை் பிரபஞ்சத்தின் பமடப்போைி மற்றும் ஆட்சியோைர,் அவர ்தனது ஒைியோல் 

அமனத்து இருமையும் பதோற்கடிப்பவர,் அவருமடய போரம்வயில் யோரும் தப்ப 

முடியோது.(V.11,12) 

 கடவுை் என்மன அவரது சோயலில் உருவோக்கினோர,் பமலும் நோன் பிரமிக்கத்தக்க 

அதிசயமோய் பமடக்கப்பட்படன் (வ.14) 

 அவர ்தனது மக்கமை அழிக்க வவைியில் இருக்கும் இரதத்வவறி வகோண்ட 

மனிதரக்மைக் கவனித்துக்வகோை்கிறோர,் பமலும் கடவுை் துன்மோரக்்கமரக் வகோல்வோர ்

என்ற அவருமடய வோக்குறுதியில் நோம் சோய்ந்து வகோை்ைலோம். (வி.19) 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

நீங்கை் வதோடரந்்து வபோல்லோத மனிதரக்ளுடன் பழகுகிறீரக்ைோ? 

(V.23, 24) வபோல்லோத மனிதரக்ளுடன் பழகும்பபோது, போவமோன வழிகைில் நம்மம 

விட்டுக்வகோடுக்க நோம் தூண்டப்படலோம். உங்கை் வோழ்க்மகமயப் பற்றி சிந்திதத்ுப் 

போருங்கை். நித்தியதத்ிற்கு இடட்ுச ்வசல்லும் போமதயில் உங்கமை வழிநடத்துவதற்கு 

மன்னிப்மபயும் பலத்மதயும் கடவுைிடம் பகளுங்கை் 

நிமனவு தவதம், சங்கீதம் 139:4 

 

நாள் 2 - சங்கீதம் 103 - அவர் நம் மீது மிகுந்த அன்பு ஜகாண்டவர ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 103ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 அவர ்நம் வோழ்க்மகமய குழியிலிருந்து மீட்டு, அன்பு மற்றும் இரக்கத்தோல் நமக்கு 

முடிசூட்டுகிறோர.் ஆன்மீக ரீதியில் நோம் இப்பபோது எந்த இடதத்ில் இருந்தோலும், 

அவருமடய அன்பு நம்மம மீட்கும் அைவுக்கு வபரியது. வ.4) 

 நீங்கை் ஒடுக்கப்பட்டதோக உணரக்ிறீரக்ைோ? கரத்்தரோகிய ஆண்டவர ்ஒடுக்கப்பட்ட 

அமனவருக்கும் நீதி வழங்குகிறோர.் நோம் ஒடுக்கப்படும்பபோது இந்த வோக்குறுதியில் 

சோய்ந்து வகோை்ைலோம்.(V.6) 

 கரத்்தர ்இரக்கமும் கருமணயும் உமடயவர,் பகோபத்தில் நிதோனம் வகோண்டவர,் 

அன்பில் நிமறந்தவர.் அன்பில் நிமறந்து, அவரது  அன்புக்கு எல்மலபய இல்மல.(V.8) 

 நோம் பலவீனமோனவரக்ை் என்பமத அவர ்அறிவோர,் எனபவ அவர ்நம்முடன் பழகும் 

விதத்தில் கரிசமனயுடன் இருக்கிறோர.் (V.13,14) 



 நித்தியம் முதல் நிதத்ியம் வமர இமறவனின் அன்பு அவருக்குப் பயந்தவரக்ைிடம் 

உை்ைது. (V.17) 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு  

கடவுை் உங்கை் மீது மவத்திருக்கும் அன்மப நீங்கை் சந்பதகிக்கிறீரக்ைோ? நீங்கை் கடவுமை 

விட்டு எவ்வைவு தூரம் வசன்றிருந்தோலும், இன்று நீங்கை் அவரிடம் திரும்பினோல், அவர ்

உங்கமை மீட்க கோத்திருக்கிறோர.் இன்று நீங்கை் அவரிடம் திரும்புவீரக்ைோ? 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 103:8-10 

 

நாள் 3 - சங்கீதம் 100 - அவரது மிகுந்த விசுவாசம் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 100ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 வபற்பறோரக்ை் குழந்மதகமை கவனித்துக்வகோை்கிறோரக்ை். குழந்மதகை் 

போதுகோக்கப்படுவமதயும் கவனித்துக்வகோை்வமதயும் உறுதிவசய்ய அவரக்ை் எந்தக் 

கூடுதல் மமமலயும் வசல்லத ்தயோரோக இருப்போரக்ை். கரத்்தர ்நம்மமப் பமடத்த 

கடவுை், நோம் அவருமடய பிை்மைகை் - அவருமடய பமய்சச்லின் ஆடுகை். எனபவ, 

கடவுைின் வழிகோட்டுதல் மற்றும் போதுகோப்பில் நோம் நம்பிக்மகயுடன் இருக்கலோம். 

(V.3) 

 எல்லோ தமலமுமறயிலும் கடவுைின் விசுவோசம் போய்கிறது. அவர ்நம்மமப் 

புறக்கணிக்கும் மனிதர ்அல்ல - நோம் என்ன சவோல்கமைச ்சந்தித்தோலும், நோம் 

கடவுைின் விசுவோசதம்த உண்மமயோக நம்பலோம். (V.5) 

 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு. 

கடவுைின் நம்பகத்தன்மமக்கு நோம் எவ்வோறு பதிலைிக்கலோம்? 

நன்றியின் இதயதத்ுடனும், துதிகை் நிமறந்த உதடுகளுடனும் அவருமடய நீதிமன்றத்திற்குை் 

நுமழபவோம். 

 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 100:5 

 

நாள் 4 - சங்கீதம் 19 - அவரது ஜபரிய பமடப்பு மற்றும் அவரது வாரத்்மத 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 19ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 நம்மமச ்சுற்றிலும் கடவுைின் மகிமமமயக் கோணலோம். (V.1) 

 ஒவ்வவோரு சூரிய உதயத்திலும், ஒவ்வவோரு புயலின் பபோதும், அதன் பிறகு ஒவ்வவோரு 

வோனவில்லிலும், அவருமடய அற்புதமோன ஆட்சிமய நோம் கோணலோம். (V.1-3) 



 பரபலோகத்தில் அவருடன் பசர நோம் வதரிந்து வகோை்ை பவண்டிய அமனத்மதயும் 

கடவுளுமடய வோரத்்மத வசோல்கிறது. இப்பபோது அவருமடய வழிமுமறகமைப் 

பின்பற்றுவது நம் மகயில் உை்ைது.(V.7-11) 

 நல்லவரோகவும் உண்மமயுை்ை ஊழியரோகவும் இருக்க வெபத்தில் அவருமடய 

பலத்மதத ்பதடுபவோம்! 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

தனிமமயோன இடதத்ிற்குச ் வசன்று இன்று உங்கமைச ் சுற்றியுை்ை இயற்மகமயப் பற்றி 

சிந்திக்க சிறிது பநரம் ஒதுக்குங்கை். அவருமடய பமடப்பு அவருமடய மகத்துவத்மத 

பிரதிபலிக்கிறது, அது அவருக்கு முன்போக நம்மமத ் தோழ்தத்ுவதற்கு நம்மம ஊக்குவிக்க 

பவண்டும். 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 19:13-14 

 

நாள்_5 - சங்கீதம் 8 - கடவுளின்_மகத்துவம்_மனிதகுலத்தின்_மதிப்மப_உறுதிப்படுத்துகிறது 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 8ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 கடவுை் வதய்வீக பமடப்போைர!்  

 கடவுை் அபடோனோய், பிரபஞ்சத்தின் எெமோனர.் 

 கடவுை் அப்போ, அன்போன தந்மத. 

 கடவுை் வயபகோவோ, எப்பபோதும் இருக்கும் இமறவன், அவர ்வபரிய  கடவுை்! ஆயினும், 

அவர ் நம்மமத ் தம்முமடய சோயலில் உருவோக்கி, அவருமடய வதய்வீகக் கரங்கைின் 

பவமலயோன உலகதம்த நம்மிடம் ஒப்பமடத்தோர ்(V.4,5) 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

அப்படிப்பட்ட வபருமமமயப் வபறுவதற்கு நோம் வசய்த கோரியம் ஏதோவது உண்டோ? 

பதில், இல்மல என்று நோன் உறுதியோக நம்புகிபறன். அது கடவுைின் மகத்துவத்மத 

சித்தரிக்கிறது. 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 8:4-6 

 

  



வோரம் 5 - கவனம் புள்ளி - கடவுளுக்கான தாகம் 

 

நாள் 1 - சங்கீதம் 51 - புனிதத்திற்கான தாகம் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 51ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 (V1) தோவீது விபசச்ோரம் வசய்த பிறகு கருமண, மன்னிப்பு மற்றும் போவத்திலிருந்து 

சுத்திகரிப்புக்கோக வகஞ்சுகிறோர.் அவர ்கடவுளுடன் சரியோக இருக்க விரும்புகிறோர ்

 (V4) கடவுைின் கண்களுக்கு முன்போக எந்தப் போவமும் வபரிபதோ சிறியபதோ இல்மல. 

எல்லோ போவங்களுக்கும் மன்னிப்பு பதமவ. பமலும் இது அமனதத்ும் கடவுளுக்கு 

எதிரோனது. போவம் நம்மமயும் மற்றவரக்மையும் கோயப்படுதத்ுகிறது. அது கடவுமைப் 

புண்படுதத்ுகிறது, ஏவனன்றோல் போவம் எந்த வடிவத்திலும் கடவுைின் வோழ்க்மக 

முமறக்கு எதிரோன கிைரச்ச்ியோகும். 

 (V5) நோம் போவிகைோகப் பிறந்பதோம், கடவுமை விட நம்மமப் பிரியப்படுத்துவபத நமது 

இயற்மகயோன விருப்பம். தோவீமதப் பபோல நோமும் நம்மம உை்ைிருந்து சுத்திகரிக்க 

கடவுைிடம் பகட்க பவண்டும். 

 (V12) உங்கை் நம்பிக்மகயில் பதக்கநிமலமய உணரக்ிறீரக்ைோ? தோவீது தனது 

வெபத்தில் "உங்கை் இரட்சிப்பின் மகிழ்சச்ிமய எனக்கு மீட்டுத் தந்தருளும்" என்று 

அழுதோர.் நோம் அவருக்கு வநருக்கமோக இருக்கவும் அவருமடய முழுமமமய 

அனுபவிக்கவும் கடவுை் விரும்புகிறோர.் போவம் நம் வநருக்கதம்த கடினமோக்குகிறது. 

ஆனோல் நோம் ஒப்புக்வகோை்ளும்பபோது அவருடனோன நமது உறவின் மகிழ்சச்ிமய அவர ்

திருப்பித ்தருவோர ்

ஜெபிக்க தவண்டிய தவதம்: சங்கீதம் 51:10 

 

நாள் 2 - சங்கீதம் 37 - அவர் ஜசயல்படும் வமர ஜபாறுமமயாக காத்திருத்தல் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 37ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 (V1) நம்மமச ்சுற்றியுை்ை தீயவரக்ைின் வசல்வம், புகழ் மற்றும் வவற்றிக்கோக நீங்கை் 

வபோறோமமப்படுகிறீரக்ைோ? எவ்வைவு இருந்தோலும் அது புல்மலப் பபோல வோடி விடும். 

கடவுமைப் பின்பற்றுபவரக்ை் வித்தியோசமோக வோழ்கிறோரக்ை், இறுதியில் 

பரபலோகத்திலிருந்து வபரிய வபோக்கிஷதம்தப் வபறுகிறோரக்ை். அது என்றும் 

நிமலத்திருக்கும். 

 (V4) நோம் எப்படி இமறவனில் மகிழ்சச்ியமடயலோம்? அவர ்முன்னிமலயில் மிகுந்த 

உற்சோகத்மதயும் மகிழ்சச்ிமயயும் அனுபவிப்பதன் மூலம். நோம் கடவுமை அறிந்தோல் 

இது நிகழ்கிறது. கடவுை் நம்மீது மவத்திருக்கும் அைப்பரிய அன்மபப் பற்றிய அறிவு 

உண்மமயில் நமக்கு மகிழ்சச்ிமயத ்தரும். 

 (V5) நம் உயிரக்ை், குடும்பங்கை், பவமலகை், உமடமமகை் அமனத்மதயும் அவருமடய 

கட்டுப்போட்டிலும் வழிகோட்டுதலிலும் ஒப்பமடப்பதன் மூலம் கடவுளுக்கு நம்மம 

அரப்்பணிப்பபோம். அவர ்நம்மமவிட நன்றோக நம்மம கவனித்துக்வகோை்கிறோர ்என்று 



நம்புகிபறோமோ? அவர ்நமக்குச ்சிறப்போகச ்வசயல்படும் வமர வபோறுமமயோகக் 

கோத்திருக்க பவண்டும். 

 (V8, 9) பகோபமும் பயமும் இரண்டு அழிவு உணரச்ச்ிகை். இது நமது 

நம்பிக்மகயின்மமமய வவைிப்படுத்துகிறது. நோம் நமது பிரசச்மனகமை பற்றி 

சிந்திக்கும் பபோது அது நம்மம கவமலயும் பகோபமும் அமடய மவக்கிறது. ஆனோல் 

நோம் இமறவன் மீது நம்பிக்மக மவத்து நிம்மதியோக இருக்கலோம். 

ஜெபிக்க தவண்டிய தவதம்: சங்கீதம் 37:23-24 

 

நாள் 3 - சங்கீதம் 42 - நீங்கள்_தனிமமயாகவும்_மனசத்சாரவ்ுடனும்_உணரும்தபாது 

அவருக்கான தாகம் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 42ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 (V1) மோன்கைின் வோழ்க்மக தண்ணீமரச ்சோரந்்தது பபோல, நம் வோழ்க்மக கடவுமைச ்

சோரந்்திருக்கிறது. நம் ஆன்மோ கடவுளுக்கோக தோகம் வகோை்கிறது. நோம் கடவுைிடம் 

வசன்று நம்மம நிரப்ப ஏங்குகிபறோமோ? 

 (V5) கீழ்நிமல என்பது வபோதுவோன உணரச்ச்ிக் பகோைோறுகைில் ஒன்றோகும். 

நம் வோழ்வில் கடவுைின் நற்குணத்தின் பதிமவ தியோனிப்பதன் மூலம் நோம் அமத 

எதிரவ்கோை்ை முடியும். நமக்கு நோபம உதவி வசய்ய இயலோமமமய விட கடவுைின் 

திறமமயில் கவனம் வசலுதத் உதவுகிறது. நீங்கை் பிரசச்ிமனகமை எதிரவ்கோை்ளும்பபோது 

உங்கை் நம்பிக்மகமய எங்பக மவப்பீரக்ை்? 

ஜெபிக்க தவண்டிய தவதம்: சங்கீதம் 42:11 

 

நாள் 4 - சங்கீதம் 63 - கடவுள் மடட்ுதம நம்மம முழுமமயாக திருப்திப்படுத்துகிறார ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 63ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 (V1) தோவீது தனது வோழ்க்மகயில் கடவுைின் இருப்மப ஆரவ்தத்ுடன் பதடுகிறோர.் 

கடவுைோல் மட்டுபம அவமர திருப்திப்படுத்த முடியும் என்பது அவருக்குத ்வதரியும். 

 (V3) கடவுைின் அன்பு அற்புதமோனது. அது நம் வோழ்க்மகமய விடவும் சிறந்தது. நோம் 

அவருமடய அன்மப மகிமமப்படுத்துகிபறோமோ? 

 (V5) உணவுகைின் வசல்வத்மத விட கடவுைின் பிரசன்னம் நம்மம திருப்திபடுதத்ும் 

 (V7) கடவுைின் சிறகுகைின் நிழலின் கீழ் அமடக்கலம் அமடவபத சிறந்த இடம். எல்லோ 

ஆபத்துக்கைிலிருந்தும் நம்மமக் கோப்போற்றும் வல்லமம பமடத்தவன் இமறவன் 

மட்டுபம. 

 

ஜெபிக்க தவண்டிய தவதம்: சங்கீதம் 63:9-11 

 



நாள் 5 - சங்கீதம் 131 - ஒரு குழந்மத தன் தாயிடம் ஜபறுவது தபால கடவுளிடம் ஆறுதல் 

ததடுவது 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 131ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

 (V1) வபருமம நம்மம அதிகமோக மதிப்பிடுவதோலும் மற்றவரக்மை குமறத்து 

மதிப்பிடுவதோலும் விமைகிறது. இது அமமதியின்மமக்கு வழிவகுக்கிறது, 

ஏவனன்றோல் அது நம்மிடம் உை்ைவற்றில் அதிருப்தி அமடயவும், மற்றவரக்ை் என்ன 

வசய்கிறோரக்ை் என்பமதப் பற்றி கவமலப்படவும் வசய்கிறது. அதிக கவனம் மற்றும் 

பபோற்றுதலுக்கோக அது நம்மம எப்பபோதும் பசியுடன் மவத்திருக்கும். 

 (V2) ஆனோல் இதற்கு பநரம்ோறோக மனத்தோழ்மம மற்றவரக்ளுக்கு முதலிடம் 

வகோடுக்கிறது மற்றும் நம் வோழ்வில் கடவுைின் வழிநடத்துதலில் திருப்தி அமடய 

அனுமதிக்கிறது. அதத்மகய மனநிமறவு நமக்குப் போதுகோப்மபத் தருகிறது, அதனோல் 

நோம் இனி நம்மம மற்றவரக்ளுக்கு நிரூபிக்க பவண்டிய அவசியமில்மல. 

தோழ்மமயோன இதயம் மட்டுபம கடவுைிடம் இமைப்போறும். 

ஜெபிக்க தவண்டிய தவதம்: சங்கீதம் 131:2 

 

 

  



வோரம் 6 - கவனம் புள்ளி - கடவுளின் இமறயாண்மம 

நாள் 1 - சங்கீதம் 90 - கடவுள் அமனவருக்கும் முன் இருந்தார் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 90ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

பின்னணி: இந்த சங்கீதம் பமோபசயோல் எழுதப்பட்டது. இஸ்ரபவலரக்ை் எகிப்திலிருந்து 

விடுவிக்கப்பட்டபபோது எழுதப்பட்டிருக்கலோம். பமோபச இந்த வெபத்மத தங்கை் 

கூடோரங்கைில் உை்ை மக்கை் அல்லது குமறந்த பட்சம், கூடோர பசமவயில் இருக்கும்  

ஆசோரியரக்ை், வனோந்தரத்தில் கமைப்பு மிகுந்த கமைப்பின் பபோது அன்றோடம் 

பயன்படுத்தும்படி எழுதியிருக்கலோம். 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

கற்றல்: 

 கடவுைின் கோலவரிமச 

o கடவுைின் வசிப்பிடம் எல்லோ தமலமுமறகைிலும் உை்ைது (Vs. 1) 

o சிருஷ்டிப்பதற்கு முன் கடவுை் இருந்தோர ்(V 2) 

o அவர ்நித்தியத்திலிருந்து நித்தியம் வமர இருக்கிறோர ்(V 2) ('என்வறன்றும் 

நித்தியத்திற்கும் நீபய கடவுை்' என்பதன் அரத்்தம் என்ன என்று கற்பமன வசய்து 

போருங்கை்) 

 கடவுைின் சக்தி 

o ஆயிரம் ஆண்டுகை் ஒரு நோை் பபோன்றது (V 4) 

o மக்கை் கடவுளுக்கு புல் பபோன்றவரக்ை் (V 5,6) 

o மக்கமை மீண்டும் தூசியோக மோற்றும் (V 3) 

o நம்முமடய இரகசிய போவம் உட்பட நம்முமடய அக்கிரமங்கமை அவர ்அறிவோர ்

(V 8) 

o கடவுைின் பகோபத்தின் சக்திமய நோம் ஒருபபோதும் மதிப்பிட முடியோது (V 11) 

 நம் பிரோரத்்தமன 

o ஞோனத்தின் இதயதம்தப் வபறுவதற்கு எங்கை் நோட்கமைக் கணக்கிட 

கற்றுக்வகோடுங்கை் (V 12) 

o எங்கை் நோட்கை் பிரசச்மனயும் துக்கமுமோக இருப்பதோல் எங்கை் மீது 

இரக்கமோயிருங்கை் (V 13, 10) 

o உங்கைின் மோறோத அன்பினோல் எங்கமை திருப்திப்படுதத்ுங்கை் (Vs. 14) 

o நீ எங்கமைத ்சிறுமமப்படுத்தின அத்தமன நோட்களுக்கு எங்கமை 

மகிழ்விக்கும் (Vs. 15) 

o உங்கை் தயவு எங்கை் மீது இருக்கட்டும் (Vs. 17) 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

வசனம் 16 இன் படி, உங்கை் வோழ்நோை் முழுவதும் கடவுை் வசய்த நற்வசயல்கமைப் பற்றி 

குமறந்தபட்சம் ஒருவரிடமோவது பகிரந்்து வகோை்வமத இன்று உறுதிப்படுத்திக் 

வகோை்ளுங்கை். 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 90:14 

 



நாள் 2 - சங்கீதம் 2 - மனிதரக்ளின் தீய திட்டங்கமள இமறவன் தகலி ஜசய்கிறார் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 2ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

பின்னணி: சங்கீதம் 2 படவிட் எழுதியது (அப்பபோஸ்தலர ்4:25). வசனங்கை் மனிதகுலத்தின் 

அமனத்து கலகத்தனமோன சக்திகை் மீது கடவுை் மற்றும் அவரது பமசியோவின் 

சந்பதகத்திற்கு இடமில்லோத பமலோதிக்கத்தின் வகோண்டோட்டமோகும். கடவுளுக்கும் 

மனிதகுலத்துக்கும் இமடபய நடக்கும் பமோதலில் யோர ்வவற்றி வபறுவோரக்ை் என்பதில் 

பகை்விபய இல்மல: கடவுை் வவற்றி வபறுவோர.் 

சிந்தமன குறிப்பு: 

கற்றல்: 

 மக்கை் கலகக்கோரரக்ை் (v1-3) 

o வயபகோவோவுக்கும் அவருமடய ரோெோவுக்கும் எதிரோன மனிதகுலத்தின் 

கலகத்தனமோன எண்ணங்கை் மற்றும் வசயல்கை். 

 இந்தக் கலகத்திற்கு கடவுைின் பதில் 

o கலகத்தனமோன மனிதகுலத்தின் அவமோனத்மதயும் அனுமோனத்மதயும் போரத்்து 

கடவுை் சிரிக்கிறோர.் கலகம் பயனற்றது, ஏவனன்றோல் கடவுை் ஏற்கனபவ 

பிரசச்ிமனமய முடிவு வசய்துவிட்டோர.் (V4-6) 

o பமசியோ கடவுைோல் நியமிக்கப்பட்டோர ்மற்றும் முழு பூமியும் அவருக்கு வசோந்த 

வசோத்தோக அல்லது பரம்பமரயோக வழங்கப்பட்டது. கலகத்தனமோன 

மனிதகுலத்மத நசுக்க அவருக்கு அதிகோரம் உை்ைது. (V7-9) 

 கடவுைின் அறிவுமர நமக்கு (V 10-12) 

o பமசியோமவச ்பசவிப்பதன் மூலம் குடிபயறி கடவுமைச ்பசவிக்கவும். 

o இல்மலபயல் அழிவு வரும். 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

நோடுகமை நமது வோரிசோக தருவதோக கடவுை் வோக்குறுதி அைித்துை்ைோர.் நோம் வசய்ய 

பவண்டியது எல்லோம் கடவுைிடம் பகட்பதுதோன். எனபவ உங்கை் பதமவக்பகற்ப உங்கை் 

பிரோரத்்தமன பட்டியமல உருவோக்கவும். தினமும் கடவுைிடம் பகட்பமத நிமனவில் 

வகோை்ளுங்கை். 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 2:8 

 

நாள் 3 - சங்கீதம் 135 - கரத்்தர் தனக்கு விருப்பமானமதச ்ஜசய்வார ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 135ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

பின்னணி: பமழய ஏற்போட்டின் பல குறிப்புகை், பமற்பகோை்கை் மற்றும் குறிப்புகை் 

கோரணமோக இந்த சங்கீதம் வமோமசக் என்று அமழக்கப்படுகிறது. சங்கீதம் 135:5 

யோத்திரோகமம் 18:11 பபோன்றது; சங்கீதம் 135:7 எபரமியோ 10:13 பபோன்றது; சங்கீதம் 135:15-18, 

சங்கீதம் 115:4-8 பபோன்றவற்றுடன் கிட்டத்தட்ட ஒதத்தோக இருக்கிறது. 

 



சிந்தமன குறிப்பு: 

கற்றல்: 

 கடவுமைத் துதிப்பதற்கோன அமழப்பு (v 1-2) 

 கடவுமைத் துதிப்பதற்கோன கோரணங்கை் 

o ஏவனனில் அவர ்யோக்பகோபின் கடவுை் (Vs. 4). 

o ஏவனனில் அவர ்கடவுை்கைின் கடவுை் (Vs. 5). 

o அவர ்உலகம் முழுவதற்கும் கடவுை் என்பதோல் (Vs. 6, 7). 

o ஏவனனில் அவர ்இஸ்ரபவலின் எதிரிகளுக்கு பயங்கரமோன கடவுை் (Vs. 8-11). 

o ஏவனனில் அவர ்இஸ்ரபவலருக்கு அவர ்வசய்தவற்றிலும் மற்றும் அவர ்என்ன 

வசய்யப் பபோகிறோர ்என்ற இரண்டிலும் இரக்கமுை்ை கடவுைோக இருக்கிறோர ்(Vs. 

12-14). 

o ஏவனனில் அவர ்மட்டுபம வோழும் கடவுை் (உயிரற்ற சிமலகை் பபோலல்லோமல்) (Vs. 

15-18). 

 யோர ்அமனவரும் கடவுமைப் பபோற்ற பவண்டும்? 

o அமனத்து இஸ்ரபவலரக்ை் 

o ஆபரோனின் வீடு 

o பலவி வீடு 

o அவருக்குப் பயப்படுபவரக்ை் (அடிப்பமடயில் அமனவரும் கடவுமைப் பபோற்ற 

பவண்டும், எல்லோ சூழ்நிமலகைிலும் எல்லோ கோரணங்களுக்கோகவும்) 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

கடவுமைத் துதிப்பதற்கோன பல கோரணங்கமை விைக்கிய இந்த அத்தியோயத்திலிருந்து நோம் 

புரிந்துவகோண்டபடி, நீங்கை் ஏன் கடவுமைத் துதிக்க பவண்டும் என்பதற்கோன குறிப்பிட்ட 

தனிப்பட்ட கோரணங்கைின் பட்டியமல உருவோக்கவும். 

 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 135:6 

 

நாள் 4 - சங்கீதம் 136 - கடவுளின் அன்பு என்ஜறன்றும் நிமலத்திருக்கும் 

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 136ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

பின்னணி: ஒபர பல்லவிமய 26 முமற திரும்பத ்திரும்பச ்வசோல்வது ஒரு தனித்துவமோன 

சங்கீதம். அபநகமோக, சங்கீதம் 136 வபோது வழிபோட்டிற்கோக வடிவமமக்கப்பட்டிருக்கலோம். 

யூதரக்ை் இமத வபரிய ஹபலல் (= புகழ்சச்ி) என்று அமழதத்னர,் பமலும் இது குறிப்போக 

போஸ்கோவில் போடப்பட்டது. ஒருபவமை வழிபோட்டுத ்தமலவர ்ஒவ்வவோரு வசனத்தின் முதல் 

வரிமயயும் ஓதுவோர,் அமதத ்வதோடரந்்து சமபயினர ்ஒன்றோகப் பதிலைிப்போரக்ை், “அவரது 

அன்பு என்வறன்றும் நிமலத்திருக்கும். 

 

சிந்தமன குறிப்பு: 

கற்றல்: 

 அவர ்யோர ்என்பதற்கு நன்றி வசலுத்துங்கை் 

o அவர ்நல்லவர ்(V 1) 



o அவர ்கடவுை்கைின் கடவுை் (Vs. 2) 

o அவர ்பிரபுக்கைின் இமறவன் (Vs. 3) 

 அவருமடய பமடப்புகளுக்கு நன்றி வசோல்லுங்கை் (Vs. 4-9) 

o அவனுமடய வபரிய அதிசயங்கை் (V 4) 

o வோனங்கமை உருவோக்கியது (Vs. 5) 

o உருவோக்கப்பட்ட பூமி (Vs. 6) 

o உருவோக்கப்பட்ட சூரியன், சந்திரன் & நடச்த்திரங்கை் (V 7-9) 

 அவர ்இஸ்ரபவலரக்ளுக்கு வசய்ததற்கு நன்றி வசோல்லுங்கை் (Vs. 10-22) 

o இஸ்ரபவமல விடுவிப்பதற்கோக எகிப்தின் முதற்பிறந்தவரக்மைக் வகோன்றது (Vs. 

10-12) 

o வசங்கடமலப் பிரிக்கும் போரப்வோனின் பமடயிலிருந்து இஸ்ரபவமலக் 

கோப்போற்றியது (Vs. 13-15) 

o வவைிநோட்டு அரசரக்ைிடமிருந்து நிலத்மதப் வபற்றுக்வகோை்ளும் பரம்பமர (V. 

16-22) 

 நமது அன்றோட வோழ்வில் அவருமடய உதவிக்கு நன்றி வசோல்லுங்கை் 

o நோம் தோழ்ந்த நிமலயில் இருக்கும்பபோது நம்மம நிமனவில் வகோை்கிறது (V. 23) 

o எதிரிகைிடமிருந்து நம்மம விடுவிக்கிறது (வி. 24) 

o நம் அமனவருக்கும் உணமவ வழங்கு (Vs. 25) 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

உங்கை் பிறப்பிலிருந்து இதுவமர நீங்கை் வபற்ற ஆசீரவ்ோதங்கைின் முழுமமயோன 

பட்டியமல உருவோக்கி, குறிப்போக கடவுளுக்கு நன்றி வசோல்லுங்கை். 

 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 136:23-26 

 

நாள் 5 - சங்கீதம் 33 - கடவுள் மனித நிகழ்வுகளின் தபாக்மக அமமக்கிறார ்

இன்மறய சங்கீததம்தப் படிப்பதில் இருந்து ஆரம்பிக்கலோம். சங்கீதம் 33ஐப் படித்துவிட்டு, 

கீபழ உை்ைவற்மறப் படிக்க இங்பக வோருங்கை்: 

 

பின்னணி: சங்கீதக்கோரன், கடவுமை மகிழ்சச்ியுடன் துதிக்க பவண்டுபகோை் விடுக்கிறோர.் 

வதோடக்க வசனங்கை் "ஒரு புதிய போடமல" குறிப்பிடுகின்றன, இது ஒவ்வவோரு 

தமலமுமறயினரும் கடவுைின் நன்மமயின் தனிப்பட்ட அனுபவத்தின் வவைிப்போடோகும். 

கடவுமைப் பபோற்றுவதற்கு அசல் போடல்கமை உருவோக்குவது அவமரப் பபோற்றி 

வழிபடுவதற்கோன ஒரு வழியோகும். 

சிந்தமன குறிப்பு: 

கற்றல்: 

 மகிழ்சச்ியுடன் கடவுமை வணங்குங்கை் (Vs. 1-3) 

o மகிழ்சச்ியுடன் போடுங்கை் (கடமமயோக அல்ல) - அதோவது நீங்கை் விரும்புவதோல் 

போடுங்கை், நீங்கை் வசய்ய பவண்டியதோல் அல்ல 

o திறமமயுடன் வழிபடுங்கை் (இமசக்கருவிகமைப் பயன்படுத்துதல் 

பபோன்றமவ) 

o வசயலில் பங்பகற்கவும் (மற்றும் வசயலற்ற முமறயில் அல்ல) – கத்தவும் 

 கடவுமை உயரத்்துங்கை் (Vs. 4-9) 



o கடவுைின் நீதிக்கோக 

o அவரது பமடப்பு சக்திக்கோக 

o அவரது சரவ் வல்லமமயுை்ை இமறயோண்மமக்கோக 

o தம்முமடய மக்கை் மீதோன அவரது சரவ் அன்பிற்கோக 

 மனிதனின் திட்டங்கை் பதோல்வியமடகின்றன, கடவுை் வவற்றி வபறுகிறோர ்(Vs. 10-19) 

o பூமிக்குரிய எந்த சக்தியோலும் கடவுளுமடய சித்தத்மதத ்தடுக்க முடியோது. எந்த 

நோடும், கலோசச்ோரமும் கடவுமை வீழ்த்த முயன்றோலும், அவமர பதோற்கடிக்க 

முடியோது. உலக சக்திமய நம்பியிருப்பவரக்ை் பதோல்விக்கு ஆைோகிறோரக்ை், 

அபத சமயம் கடவுமை சோரந்்திருப்பது நித்திய இரட்சிப்புக்கோன போமத. 

 கரத்்தருக்கோக கோத்திருங்கை் (V 20-22) 

o இமறவனுக்கோக "கோத்திருப்பது" என்பது ஒரு வபோறுமமயோன, அவருமடய 

சித்தத்தில் கவனமுை்ை ஆரவ்த்மதக் குறிக்கிறது. அதற்கு நம்பிக்மக பதமவ, 

இது மபபிை் நம்பிக்மகயின் சோரோம்சம். சங்கீதக்கோரனோல் வழிநடத்தப்படும் 

மக்கை் கடவுமை நம்புவதற்கும், அவரக்ைின் வோழ்க்மகயில் அவருமடய 

சக்திவோய்ந்த பவமலமய ஆவலுடன் எதிரப்ோரப்்பதற்கும் தங்கை் பநோக்கத்மதப் 

போடுகிறோரக்ை். 

நமடமுமற உதவிக்குறிப்பு: 

உங்கை் வோழ்க்மகயில் நீங்கை் அசச்ுறுத்தலோக உணரும் அமனத்து வழிகமையும் 

எழுதுங்கை். தோங்கும் வலிமமக்கோகவும் விடுதமலக்கோகவும் குறிப்போக வெபியுங்கை். 

 

நிமனவு வசனம், சங்கீதம் 33:20 

 


